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Cykelcaféen 26.-3.-2018 

Det var palmesøndag i går, d.v.s. 

at det er påske, en af årets 

højtider, hvor planteskoler åbner 

og haveejere går i haven. Sådan 

ser det desværre ikke ud i år, der 

er stadig frost i jorden og risiko 

for sne øv øv.  

Efter en lang og trist vinter længes alle 

efter sol og varme, vi trænger sådan til 

det og selvom en påskefrokost kan 

nydes indendørs, er det nu hyggeligere 

ude i det fri. 

Nå nu skal man naturligvis 

ikke være alt for pessimistisk, 

meteorologer og politikere 

lover ofte noget, men de holder 

sjældent ord, det kan være at 

det ikke bliver så sort alligevel. 

I dag blev det en af de kortere ture kun 12 km, men ikke desto mindre 

en ny tur som Frode stod for. 

Ad kringlede veje endte vi 

først ved madpakkehuset 

i Harrestrup ådal hvor vi 

kunne konstatere at 

bogbiblioteket var åbnet, 

og medens vi studerede 
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bibliotekets udvalg af bøger, åbnede baren og alle kunne med lidt 

forsinkelse ønske Hans tillykke med de 79 år.  

 

 

 

 

 

 

 

Så manglede vi blot sidste etape til Tapeten, en sidste gang idet vi 

efter påske drikker vores kaffe i Baghuset.  

Afskeden blev fejret med et 

ungdommeligt indslag, idet to 

unge damer Isabella og Luna 

diverterede os med lækre 

påskeæg, de havde også hjulpet 

deres morfar Kurt med at dække 

bord. 

Sådan et ungdommeligt indslag 

får vi desværre kun en gang om 

året, men det er særdeles velkomment. 

Der var 40 cyklister med på turen i dag. 

Vi ønsker jer alle en god påske og vi ses igen den 9. April.
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Cykelcaféen 19.-3.-2018 

Så er dag og nat lige lange. Det betyder at de lyse dage er kommet og 

både i dag og i går skinner solen, vi har fået lidt sne i nat, men solen 

har næsten fjernet den igen. 

Et andet godt tegn er, at der er masser af lam på Grantoftegård. Om 

det også er et godt tegn at Carl-Erik havde fødselsdag i går, er et godt 

spørgsmål, men han havde i hvert fald fundet noget fra bolsjehylden, 

som bragte minder frem fra min barndom. 

Noget medicin jeg altid fik når jeg var syg. Det var lidt nostalgisk. 

Nå det var bare et lille sidespring. Vi begyndte turen med at se på 

bogtræerne ved madpakkehuset i Harrestrup Ådal, en sjov ide når de 

bliver færdige i uge 12. 

Stedet bliver mere og mere spændende at besøge, og jeg håber da at 

der er mange der har fået øjnene op for de muligheder der er, for at få 

en god dag ud af at besøge stedet. 

Efter et kort hvil gik turen videre over Sømosen, Egebjerg og ad 

Kildesvinget mod Fuglehavevej, og medens vi samlede op på 

tropperne, fik Gitta øje på 4 store fugle som svævede højt over vores 

hoveder, der var åbenbart en god termisk opvind på stedet. 

Der var mange gætterier om hvilke fugle der kunne være tale om, de 

svævede som store rovfugle, men vi blev enige om at det på grund af 

vingernes facon ikke kunne være ørne. 

Efter at have konfereret med min fuglebog, lignede de mest af alt den 

største mågeart der findes nemlig Svartbagen, en blanding mellem 

ådselsæder og en rovfugl på størrelse med en grågås. 

Et spændende syn og en af de oplevelser man får, når man er ude i 

naturen. 

Så gik turen direkte til Pederstrup for at se på nyfødte lam, og åh hvor 

var de søde, jeg begyndte straks at tænke på lammesteg og påske, de 

to ting hænger for mig nøje sammen. 
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De skal godt nok være lidt større, så det bliver sikkert ikke dem jeg vil 

sætte tænderne i. 

Hvis der nogen der føler sig stødte af mine skriverier, så vil jeg 

undskylde mig med at jeg har fået forårskuller, og det er der desværre 

ingen kur imod. 

 Vi kom hjem til Lillians ferskenkage, kaffe brygget af Anita og bord 

dækket af Preben? 

38 deltog i turen og den blev til overraskelse for de fleste på 20 km. 

P.s. Peter Schmidt kørte på en anden cykel i dag. 
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Cykelcaféen 12.-3.-2018 

Igen en god dag i glade menneskers selskab. På trods af at foråret 

lader vente på sig, er der aldrig nogen sure miner. 

35 stod og trippede for at komme afsted. Vi skulle nemlig på 

Badehotel i dag, men inden skulle der naturligvis cykles og hele 18 

km, så da der blev dekreteret pause to gange på grund af fødselsdag, 

var der ingen protester. 

Første pause i Ledøje hvor der blev serveret ingefærdrik, det sundeste 

alternativ til medicin der findes ifølge alle sundhedsapostle. 

Det må stå til troende, vi var i hvert fald alle styrkede til næste etape 

til gadekæret i Risby hvor den næste uddeling af sundhedsfremmende 

væsker blev uddelt. 

Sundhedscaféens deltagere må være nogen af de sundeste cyklister i 

Danmark. 

Badehotellet som jeg havde set frem til med forventning skuffede 

meget, der var ikke en eneste badenymfe i sigte, og de nymfer der var 

med på turen havde glemt bikinien. 

Jeg blev dog trøstet da vi kom frem til Tapeten, der blev nemlig 

serveret drømmekage jeg måtte tage to stykker for at komme over 

skuffelsen. 

Husk: på søndag den 18.-marts begynder vores ture for 2018. 

Frode har en tur til Frederikssund med start kl. 10.00 fra biblioteket 

/ banegårdspladsen 

Turen går med tog til Frederikssund og man cykler hjem ad 

supercykelstien langs med banen, hvis nogen synes at turen på ca. 30 

km. bliver for lang kan man stige på toget undervejs. 

Sidste Nyt. 
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Tunnelen under Hold-anvej ved Lindeallé bliver lukket permanent 

pga. byggeri. Der er i øjeblikket ved at blive etableret en 

fodgængerovergang i stedet. 

Senere bliver der fortov og cykelsti på begge sider, men vi må nok 

væbne os med tålmodighed et stykke tid endnu, Banegårdspladsen 

skal være færdig først. 



Side 7 af 16 

Cykelcafeen 5.-3.-2018 

Verden er af lave, lige som foråret ifølge kalenderen skal begynde 

kommer vinteren til Danmark. 

Snefygning, kulde, blæst og glatte veje mødte os i morges, da vi 

åbnede øjnene. Alligevel stod 19 friske seniorer klar med deres cykler, 

for igen at kaste sig ud i elementernes rasen. 

Der er åbenbart intet der kan holde dem hjemme uanset vind og vejr, 

de er er et godt eksempel på det ”Grå jern” som jeg vil kalde dem, om 

de også er en del af det ”Grå guld” ved jeg ikke, men det varer 

tilsyneladende længe før vi bliver plejehjemsmodne. 

Det bedste ved det hele er, at der bliver flere og flere af dem der klarer 

sig selv uden behov for hjemmehjælp. Så de udgifter samfundet har 

på os er givet godt ud. 

Turen i dag blev naturligvis ikke så lang ca. 10 km blev det til, og 

bortset fra to som tilsyneladende havde behov for at kysse jorden, 

kom vi alle helskindede til kaffe og kage, og da Lillian havde bagt kage 

til 40 personer var der rigelig af den. 

Alle fik mindst to stykker og hvis det ikke var nok, så var der også 

chokolade.  

Til alles oplysning kan jeg fortælle at vi har fået lokaler i Baghuset, og 

at vi i nær fremtid flytter fra Tapeten. 

Nærmere besked om hvornår vi flytter får i at vide snarest. Lokalerne 

bliver permanente så vi kommer ikke til at flytte igen. 

Medens vi venter på turkataloget for den nye sæson, kommer der her 

en vigtig meddelelse: den første tur bliver den 18. marts nærmere 

detaljer følger. 

Husk at Cyklistforbundet i Ballerup-Måløv-Skovlunde afholder 

generalforsamling om 14 dage. 
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Cykelcafeen 26.-2.-2018 

Vinteren har bidt sig fast. I skrivende stund minus 9,5 gr. og stærk 

blæst, chillfaktor minus 20 gr. 

Så slemt var det dog ikke i mandags, kun minus 4,2 gr. solskin og 

kun lidt blæst. 

Det hænger nok sammen med at en af vores trofaste deltagere havde 

fødselsdag tillykke Gitta. 

Efter en søndagstur på Amager fælled kunne jeg konstatere at frosten 

havde gjort grusstierne farbare, derfor havde jeg planlagt en tur i 

Vestskoven. 

Vi kørte ind ad Ydergårdsvej, forbi naturskolen fordi der skulle være 

en bålhytte, det var der også men den så vi først på tilbagevejen. 

Til gengæld var bord og bænk stadig der hvor den plejede at være, og 

der slog vi os ned for en kort stund, der var en enkelt Fisk som vist 

nok var baseret på noget hostemedicin, og med den hoste man hørte 

rundt omkring var det udtryk for rettidig omhu. 

Derfra havde det egentlig været meningen at vi skulle fortsætte til 

Risby og Badehotellet, men lige inden starten fik vi et tilbud vi ikke 

kunne afslå. Endnu en fødselsdag og denne gang på madpakkehuset i 

Harrestrup Ådal. 

Da vi efter aftale ankom på slaget 10,45, stod værten og ventede 

utålmodigt på os, vi var glade for at hilse på ham og ønske tillykke, 

hvilket han kvitterede for med en stærkt tiltrængt hjertestyrkning. 

Tilbage på Tapeten fik vi dejlige hjemmebagte muffins som Anne 

Hellerup havde kreeret, kaffen var blevet lavet af Anita, Preben og Per 

havde dækket bord så vi kunne bare tage plads og nyde. 

Der var 32 deltagere på turen + 4 til kaffen og vi fik kørt 15,4 km. 
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P.s. mandag den 19. marts kl. 19.30 afholder Ballerup-Måløv-

Skovlunde afd. generalforsamling i vores lokaler Torvevej 19 2740 

Skovlunde.  

Dagsorden ifølge lovene. 
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Cykelcafeen 19.-2.-2018 

Dagen er tiltaget med 3 timer. Der er lidt forår i luften og vi taler om 

T-shirts og korte bukser. 

Vejrudsigten for den kommende uge fortæller om frost om dagen og 

nattefrost ned til minus 10 gr. Hvad F….. er meningen? Om 14 dage 

er det sågu da forår, eller har vi misforstået noget? 

Turen i dag var blevet tilrettelagt således at en ny deltager fra 

Skovlunde skulle have mulighed for at stå af hvis det viste sig at være 

et problem for ham at følge med. 

Det blev ikke aktuelt fordi han var blevet kaldt på arbejde. Vi fulgte 

nu alligevel planen og kom via Egebjerg, Lautrup, Skovlunde, Ejby og 

Harrestrup godt omkring for til sidst at ende på Tapeten. 

Kaffen var klar. Anita havde brygget den, og kagen havde Bente bagt, 

en rigtig sund kage, der var i hvert fald mange rosiner i.  

Lejf havde lidt problemer med at tælle deltagere fordi der næsten altid 

er nogen der forsøger at skyde genvej, men ved fælles hjælp fandt vi 

ud af at der var 42 på cykel da vi startede, og 44 da vi drak kaffe. 

Turen blev på 16,5 km. 

For øvrigt har vi fået tilbudt Baghuset som tilholdssted når vi skal 

drikke kaffe og det har vi sagt ja til. 

Vi flytter lige så snart de praktiske ting er blevet bragt i orden, og kan 

glæde os over hyggelige lokaler og lige overfor Sundhedshuset. 
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Cykelcafeen 12.-2.-2018 

I dag var det efterår igen, vi må åbenbart vænne os til at vinteren kun 

varer et par dage ad gangen. 

Blæst og 1,6 gr. men dog tørt, det afholdt dog ikke cykelvikingerne fra 

at stille op til en frisk og lang cykeltur planlagt af Frode. 

Heldigvis fandt vi igen et nyt sted velegnet til et pitstop, som gjorde 

det udholdeligt at være ude, og det gjorde heller ikke noget at der var 

bolsjer fra Galle og Jessen, godt nok i flydende form men de gav 

varmen til kolde næser. 

Vinden og de bløde stier gjorde det vanskeligt at komme frem, så da vi 

nåede Måløv og Bjørn Nørgårds skulptur Engle og Dæmoner også 

kendt som nåleøjet, dukkede en engel op med en gudedrik Nektar, og 

det var på høje tid, ellers tror jeg ikke at alle var kommet hjem til 

kaffe og kage. 

Det var åbenbart så anstrengende, at bortset fra tre af de seje var 

resten af holdet nødt til runde sundhedsvæsenets katastrofevogn, om 

de fik hjælp melder historien ikke noget om, men efter adskillige 

minutters venten, dukkede resten op og da kaffen var blevet brygget 

og stolene stillet frem, kunne man sætte sig og nyde en kage med 

kokos og citronglasur. 

34 deltog i turen, og 4 der havde gjort sig nyttige resulterede i 38 til 

kaffen. 

Turen blev på næsten 20 km, og alle kom velbeholdne hjem. 

P.s. Nektar og Ambrosia var gudernes føde som gav dem udødelighed 

og evig ungdom. 
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Cykelcafeen 29.-01.-2018 

Stærk blæst, regn, ingen sol og kun 8 gr. Hvem bryder sig om det? 

Det er mørkt når man vågner, det suser i træerne, regnen slår mod 

ruden og sengen er dejlig varm. 

Det er et af livets store udfordringer, men så er der bare det, at der 

står nogle rare mennesker og venter på en, som sikkert har de samme 

overvejelser men som alligevel tænker, hvis jeg nu ikke kommer til 

ugens højdepunkt, hvad mon de så tænker? Er han eller hun syg, 

skal de nu bekymre sig om mig og ringer, hvad skal jeg så sige? 

Så hellere stå op og møde op. 

De tanker var der 25 cyklister der sikkert gjorde sig, det var i hvert 

fald det antal cyklister der var klar til en tur i skoven. 

Efter en testtur på 50 km skovveje i går, blev jeg overbevist om at det 

kunne lade sig gøre, de brede veje var passable og samtidig var der læ 

i skoven. 

Alt i alt blev det en god tur i dag, ingen sure miner, kaffen var brygget 

da vi nåede frem, Anita og Preben som hellere vil gå end cykle om 

vinteren havde lavet kaffe og dækket bord, jeg tror også Willy havde 

hjulpet til og kagen var en drøm. 

Tak for jeres hjælpsomhed og tak til alle som det er en fornøjelse at 

være sammen med, vi glæder os hver mandag på at være sammen 

med jer. 

Turen blev en af de længere hele 18,5 km. 

Næste uge bliver noget lignende, så er I advaret. 

P.S. god ferie til dem der tager afsted til varmen, vi andre sørger for at 

Danmark stadig fungerer når I kommer hjem. 

P.S. som I måske husker har vi altså stadig Sundhedsprisen på 

10.000.- at gøre godt med, så får I en god ide lad os vide det, vi får 

alligevel ingen renter af pengene. 
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Cykelcafeen 22.-1.-2018 

Så er halvdelen af vinteren gået, og vinter er måske et stærkt ord i 

den forbindelse, indtil nu ingen sne eller frost af betydning, jeg tror 

nu ikke at det ville have gjort den store forskel på deltagertallet. 

43 friske cyklister ventede på at turlederen blæste til afgang, i dag 

Frode. 

Vi kørte ud ad Gl. Rådhusvej, og det første nye vi så var den ændrede 

cykelsti mod Frederikssundsvej, et ønske vi og kommunen havde ytret 

overfor Vejdirektoratet som ejer det hjørne, først et afslag og nu en 

realitet. 

Det næste nye cykeltælleren lige før Malmparken og så Ballerup 

Boulevard, der var ikke åbnet for cyklister endnu, men vi tror at det 

bliver rigtig flot når det er færdigt. 

Ad kringlede veje endte vi først i madpakkehuset i ådalen. 

Fødselsdagene står i øjeblikket i kø, så for ikke at miste overblikket 

må nogle vente en uge med at blive fejret, det er næsten altid et 

velkomment indslag, det giver nemlig en tiltrængt pause, så alle kan 

komme til kræfter igen.  

Videre ad Harrestrupvej til Herstedøster og hjem til Tapeten, hvor vi i 

øjeblikket drikker vores kaffe. 

Brugsen havde tilbud på kringle, og det benyttede Lillian sig af, så 

hun stod tidlig op for at købe ind. 

Til sidst en rigtig god ferie til dem der rejser efter sneen og vinteren, 

når den nu ikke kommer til Danmark. 

Pas nu på at I ikke kommer hjem med skader, det ville være en 

katastrofe for os alle i cykelcafeen. 

Turen blev i dag på 16,2 km. 

Næste mandag er det min tur, så om alt går vel kommer vi en tur i 

skoven. 
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Cykelcafeen 15.-1.-2018 

Netop dagen i dag - hvor vi kunne byde to nye deltagere velkommen - 

blev lidt atypisk til, i forhold til hvordan det plejer at foregå. 

For det første var det bidende koldt, og på en del af turen havde vi 

kraftig modvind, så var der et dårligt knæ, sådant hænder jo selvom 

der er tale om veltrænede cyklister, alderen kan vi ikke løbe fra. 

Så opdagede en af turlederne ikke, at vi holdt en pause ved 

Borupgaard Gymnasium, for at beundre deres udendørs 

cykelværksted med pumpe og værktøj. 

For øvrigt skal gymnasiet roses for at de har fået etableret 

cykelstativer til eleverne, i stedet for det kaos der før var med cykler 

der flød alle vegne. 

Ved en pause ved borgmesterens hund ?? et kunstværk ved 

vandværket i Lautrup, prøvede jeg at få kontakt med Lejf, det 

lykkedes ikke, få minutter efter ringede han og i mellemtiden blev jeg 

væk, så ringede Frode og så mødtes vi igen på Torvevej. 

Jeg ved ikke om jeg har set fortabt ud, men en ung sosu assistent 

henvendte sig til mig og spurgte, om jeg havde det godt, jeg var fristet 

til at sige nej, hun så sød ud, men så fik jeg pludselig øje på Frode og 

så var ligesom ødelagt. 

Så gik der kuk i det igen, på grund af vinden blev vi alligevel splittede 

igen, og så måtte Carl-Erik træde i karakter og føre os den rigtige vej, 

igen blev vi samlede ved Henning Larsens dyre parcelhuse i 

Skovlunde. 

Så vidt jeg husker var der ikke flere problemer, bortset fra at der var 

nogen der frøs, og at der var nogen der i sidste uge beklagede sig over 

at vi kørte for korte ture, nu lige pludselig beklagede sig over, at vi 

kørte for langt når der nu var modvind. 

Nu tror vi ikke at de holder op med at komme, jeg er sikker på at de 

dukker op igen på næste mandag, for bortset fra lidt kulde, regn, 
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modvind og hvad der ellers kan være af problemer, så er kaffen, kagen 

og det sociale samvær alligevel alle strabadserne værd. 

Der var 32 der cyklede med, der var 37 til kaffen, og vi fik kørt ca. 

16,5 km. 



Side 16 af 16 

Cykelcafeen 8.-1.-2018 

Den første tur i 2018 blev en strålende oplevelse, solen skinnede fra 

en skyfri himmel, det frøs 3 gr., og bortset fra et par enkelte steder, 

var veje og stier tørre. 

Fødselsdagene var mange, hele tre af deltagerne havde varmeeleksir 

med, så af hensyn til færdselssikkerheden følte vi os tvunget til at 

udskyde den ene til næste mandag. 

Et kort besøg på Ledøje kirkegård, hvor vi dvælede ved gravmæler for 

familierne Bindesbøll og Wanscher.  Wanscher far og søn er kendte 

som henholdsvis arkitektur og møbeldesign. Bindesbøll, hvis far var 

præst ved Ledøje Kirke, var multikunstner indenfor keramik, sølvtøj 

og skulpturer. Få meter fra kirken nød vi den første regn af gyldne 

dråber, og så var vi klare til vores videre fremfærd til 

vikingelandsbyen, hvor vi fandt en hidtil skjult kilde med mjød. 

Det var en ung skjoldmø som fandt kilden, den bestod af noget 

gammelt og noget enkelt, ganske passende for deltagerne i turen. 

Turen endte på Tapeten, som de næste måneder vil være vores cafè. 

Kaffen var klar da vi kom, bl.a. fordi et kursus var blevet flyttet til en 

anden dag, og kagen var som sædvanlig god næsten paradisisk. 

Der var 36 deltager med på turen og 40 til kaffen. 

Distancen blev i dag en af de lidt længere, men på grund af det gode 

vejr var der ingen der beklagede sig. 

Min gps viste 16,68 km. 

Til slut kan jeg berolige alle der stod bi, at turlederen havde tabt 

nøglen til sin cykel foran hoveddøren der hjemme. 

Så bortset fra en gåtur hjem, så endte alt lykkeligt. 

 


